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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 4/5)  
  
1. ขอใดควบคุมโดยระบบประสาทนอกอํานาจจิตใจ 
 1) การเตนของหัวใจ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร 
 2) การกะพริบตาเมื่อมีแมลงบินเขาตา การเกาเมื่อมีอาการคัน 
 3) การเคลื่อนไหวของรางกาย การยกเทาเมื่อเหยียบตะปู  
 4) การหายใจเขาและหายใจออก การเตะลูกฟุตบอล  
2. สารเสพติดในขอใดมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาท ทําใหมีการตื่นตัว 
 1) แอมเฟตามีน  ยาเค  2) โคเคน  กระทอม 
 3) กัญชา  แอลเอสดี  4) เฮโรอีน  บารบิทูเรต  
3. บานหลังหนึ่งใชไฟฟาดังนี้ ตูเย็น 600 วัตต พัดลม 50 วัตต หลอดไฟ 5 ดวง 

ดวงละ 40 วัตต เตารีดไฟฟา 1,000 วัตต และเครื่องซักผา 800 วัตต ถาใช
เครื่องใชไฟฟาพรอมกันทั้งหมด จะตองใชฟวสขนาดกี่แอมแปร 

 1) 10 แอมแปร   2) 15 แอมแปร 
 3) 20 แอมแปร   4) 30 แอมแปร  
4. สายเปลือยที่ใชในระบบสายไฟฟาแรงสูง สวนใหญทําจากวัสดุในขอใด 
 1) ทองแดง   2) เงิน 
 3) อะลูมิเนียม   4) เหล็ก  
5. ปรากฏการณใดที่เกิดจากการถายเทประจุระหวางกอนเมฆกับกอนเมฆ 
 1) ฟาแลบ   2) ฟาผา 
 3) ฟารอง   4) ฟาหลัว  
6. จากการตรวจสอบสิ่งเจือปนในอาหาร A, B และ C ดังตาราง 
 

ผลการตรวจสอบ 
อาหาร สารละลาย 

เจนเชียนไวโอเลต 
น้ําปูนขาว 
ผสมน้ําสม กระดาษขมิ้น 

A สีมวง ไมเกิดตะกอน 
สีขาว 

สีแดง 

B สีมวง ตะกอนสีขาว สีเหลือง 
C สีเขียว ไมเกิดตะกอน 

สีขาว 
สีเหลือง 

 
 สารที่ตรวจสอบพบในอาหาร A, B และ C คือสารใด ตามลําดับ 
 1) บอแรกซ  ผงชูรสปลอม  น้ําสมสายชูปลอม 
 2) ผงชูรสปลอม  น้ําสมสายชูปลอม  บอแรกซ 
 3) น้ําสมสายชูปลอม  บอแรกซ  ดินประสิว  
 4) ผงชูรสปลอม  บอแรกซ  ดินประสิว  
7. ขอใดเปนสมบัติทางเคมีของสาร 
 1) ความหนาแนน   2) สถานะ 
 3) จุดหลอมเหลว   4) ความเปนกรด-เบส 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดไมใชผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่มีตอประเทศไทย 
 1) เกิดอุทกภัยถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม  
 2) ชนิดของพันธุไมในพื้นที่ปาชายเลนมีความหลากหลายมากขึ้น 
 3) ชายหาดจะถูกรนเขามาถึงพื้นที่ราบริมทะเล 
 4) เกิดความแหงแลงและขาดแคลนน้ําทางการเกษตร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) การเตนของหัวใจ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร 
   ระบบประสาทของสัตวมีกระดูกสันหลังตามหนาที่การทํางาน แบง

ออกเปน 2 ระบบ คือ 
   1. ระบบประสาทใตอํานาจจิตใจ เปนระบบควบคุมการทํางานของ

กลามเนื้อที่บังคับได รวมทั้งการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก ไดแก การเกาเมื่อ
มีอาการคัน การเคลื่อนไหวของรางกาย การเตะลูกฟุตบอล 

   2. ระบบประสาทนอกอํานาจจิตใจ เปนระบบประสาทที่ทํางาน
โดยอัตโนมัติ มีศูนยกลางควบคุมอยูในสมองและไขสันหลัง ซึ่งมีใยประสาทนํา
คําสั่งไปควบคุมอวัยวะภายใน (กลามเนื้อเรียบ กลามเนื้อหัวใจ และตอมตางๆ) 
ไดแก การเตนของหัวใจ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร การกะพริบตาเมื่อมี
แมลงบินเขาตา การยกเทาเมื่อเหยียบตะปู การหายใจเขาและหายใจออก  

2.  เฉลย 2) โคเคน  กระทอม 
   ยาเสพติดประเภทสารกดสมอง เชน ฝน เฮโรอีน มอรฟน ประเภท

สารหลอนประสาท เชน แอลเอสดี (LSD) ยาอี กัญชา ยาเค ประเภทยานอนหลับ 
เชน บารบิทูเรต แวเลี่ยม ไดอาซีแพม ประเภทสารกระตุนสมอง เชน แอมเฟตามีน 
โคเคน ใบกระทอม ประเภทสารระเหย เชน น้ํามันเบนซิน ทินเนอร แลกเกอร  

3. เฉลย 2) 15 แอมแปร 
   คํานวณกําลังไฟฟาทั้งหมดแลวเอา 220 หาร จะเปนปริมาณ

กระแสไฟฟาที่ใช 
    ปริมาณกระแสไฟฟา = กําลังไฟฟา 

แรงดันหรือความตางศักยไฟฟา 
 

    ตูเย็น = 600 วัตต 
    พัดลม = 50 วัตต 
  หลอดไฟ 5 ดวง ดวงละ 40 วัตต = 40 × 5  
     = 200 วัตต 
    เตารีดไฟฟา = 1,000 วัตต 
    เครื่องซักผา = 800 วัตต 
    รวมกําลังไฟฟา = 600 + 50 + 200 + 1,000 + 800   
     = 2,650 วัตต 
  ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน = 220

2,650  = 12.05 แอมแปร ตอง
ใชฟวสที่มากกวา 12.05 แอมแปร  

   ดังนั้นบานหลังนี้ควรใชฟวสขนาด 15 แอมแปร 

4. เฉลย 3) อะลูมิเนียม 
   สายเปลือยที่ใชในระบบสายไฟฟาแรงสูง สวนใหญทําจาก

อะลูมิเนียม เพราะน้ําหนักเบา และราคาถูก แตสายอะลูมิเนียมสามารถรับแรงดึง
ไดต่ํา จึงพัฒนาใหสามารถรับแรงดึงไดสูงขึ้น โดยเสริมแกนเหล็กหรือวัสดุอื่น  

5. เฉลย 1) ฟาแลบ 
   ปรากฏการณทางธรรมชาติที่ เกี่ยวกับไฟฟาสถิตที่พบเห็นเปน

ประจํา เชน การเกิดฟาแลบเปนการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับกอนเมฆ 
การเกิดฟาผา เปนการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับตนไม บานเรือน ฯลฯ 
ซึ่งเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เพื่อปองกันไมใหประจุไฟฟาถายเทลงบน
อาคารหรือบานเรือนโดยตรง จึงตองทําสายลอฟาซึ่งตอลงในดินแทน  

6. เฉลย 1) บอแรกซ  ผงชูรสปลอม  น้ําสมสายชูปลอม 
   A คือ บอแรกซ ทําไดโดยกระดาษขมิ้นลงในสารละลายของผงชูรส

ที่สงสัย ถาเปนผงชูรสแทจะไมทําใหกระดาษขมิ้นเปลี่ยนสี แตถาเปนบอแรกซ
จะทําใหกระดาษขมิ้นเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีแดงเรื่อๆ ทันที 

   B คือ ผงชูรสปลอม ทําโดยการนําผงชูรสที่สงสัยปริมาณ 1 ชอนชา 
ละลายในน้ําสะอาดครึ่งถวยแกว หยดน้ําปูนขาวผสมน้ําสม 4-5 หยดลงใน
สารละลายที่ตองการทดสอบ ถาเปนโซเดียมเมตาฟอสเฟตจะเกิดตะกอนสีขาว 
แสดงวาเปนผงชูรสปลอม ถาไมเกิดตะกอนสีขาวแสดงวาเปนผงชูรสแท 

   C คือ น้ําสมสายชูปลอม เมื่อหยดเจนเชียนไวโอเลตลงใน
น้ําสมสายชู สีของเจนเชียนไวโอเลตเปลี่ยนเปนสีเขียว แสดงวาน้ําสมสายชูที่
นํามาตรวจสอบนั้นเปนน้ําสมสายชูปลอม หากเปนน้ําสมสายชูแทสีของ      
เจนเชียนไวโอเลตจะไมเปลี่ยน เปนสีมวงดังเดิม  

7. เฉลย 4) ความเปนกรด-เบส 
   สมบัติของสารออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกต

ไดจากลักษณะภายนอก หรือจากการทดลองที่ไมเกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมี เชน สถานะ เนื้อสาร รูปราง สี กลิ่น รส ความหนาแนน จุดเดือด       
จุดหลอมเหลว ความแข็ง การนําไฟฟา ความเหนียว การละลายน้ํา เปนตน 

   2. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา
และองคประกอบทางเคมีของสาร เชน ความเปนกรด-เบส การติดไฟ การผุกรอน 
การทําปฏิกิริยากับน้ํา เปนตน  

8. เฉลย 2) ชนิดของพันธุไมในพื้นที่ปาชายเลนมีความหลากหลายมากขึ้น 
   สถาบันสิ่งแวดลอมไทยประเมินไววา ภาวะโลกรอนจะทําใหเกิดการ

ขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศ และอุทกภัยถี่ขึ้นและ 
รุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม โดยเฉพาะในบริเวณชายฝงของกรุงเทพฯ ที่มี
ความหนาแนนของประชากรสูง และอยูเหนือระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตร โดย
ระดับการรุกของน้ําเค็มจะเขามาในพื้นที่แมน้ําเจาพระยาถึง 40 กิโลเมตร สงผล
กระทบรุนแรงตอพื้นที่เกษตรกรรม สวนพื้นที่ชายฝงจะไดรับผลกระทบดวย
เชนกัน โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอพื้นที่ชายฝง
แตกตางกันไปเปนกรณี เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงหลายแบบ เชน 
พื้นที่ชายฝงที่เปนหนาผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไมแข็งตัวพอ แต
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอยางชาๆ สวนชายหาดจากจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัด
สงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝงที่แคบจะหายไป และชายหาดจะถูกรนเขามาถึงพื้นที่
ราบริมทะเล สวนพื้นที่ปาชายเลนจะมีความหนาแนนและความหลากหลายของ
ชนิดพันธุไมลดลง เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะทําใหพืชตาย แองน้ําเค็ม
ลดลงและถูกแทนที่ดวยหาดเลน ในขณะที่ปากแมน้ําจะจมลงใตน้ํา ทําใหเกิด
การชะลางพังทลายของพื้นที่ลุมน้ํา 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


